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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Konsep Tentang Kemampuan Guru Mengelola Kelas 

a. Pengertian Pengelolaan Kelas 

  Menurut Uzer Usman pengelolaan kelas merupakan keterampilan 

guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar 

mengajar 
9
 

  Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain  pengelolaan 

kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan bila terjadi gangguan 

dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, ialah kegiatan-

kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal 

yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Misalnya adalah, 

penghentian tingkah laku anak didik yang menyeleewngkan perhatian 

kelas, pemberian hadiah bagi ketetapan waktu penyelesaian tugas oleh 

siswa, atau penetapan norma kelompok yang produktif.
10

 

  Dari pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

kelas adalah usaha atau kegiatan guru dalam menyeleksi alat-alat yang 
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tepat, menciptakan sistem/organisasi kelas serta memanfaatkan 

kemampuan dan bakat siswa pada tugas-tugas individual. 

  Adapun yang harus dilakukan oleh guru agar mampu menguasai 

dan mengelola kelas dengan baik sebagai berikut: 

1) Persiapan yang cermat  

2) Tetap menjaga dan terus mengembangkan rutinitas  

3) Bersikap tenang dan penuh percaya diri  

4) Bertindak dan bersikap profesional 

5) Mampu mengenali perilaku yang tidak tepat 

6) Menghindari langkah mundur 

7) Berkomunikasi dengan orang tua siswa secara efektif 

8) Menjaga kemungkunan munculnya masalah
11

 

 

 

  Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan tentang kemampuan guru 

dalam mengelola kelas yang terkandung dalam surat Al-An’am ayat 

(06) :135. 

 

 

Artinya: “Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 

sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan 

mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh 

hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang 

zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan”. 
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Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai seorang guru harus 

seoptimal mungkin mengeluarkan segala kemampuannya dalam proses 

pembelajaran, khususnya keterampilan dalam mengelola kelas agar proses 

pembelajaran yang dituju tercapai dengan baik. Apabila pengelolaan kelas 

telah dilaksanakan oleh guru sebagaimana mestinya, maka tugas guru di 

dalam kelas sebagian besar akan membelajarkan siswa dengan menyediakan 

kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar yang optimal dapat dicapai 

jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta 

mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai 

tujuan pelajaran. Pengaturan berkaitan dengan penyampaian pesan 

pengajaran secara optimal, maka proses belajar berlangsung secara optimal 

pula. Tetapi bila tidak dapat disediakan secara optimal, tentu saja akan 

menimbulkan gangguan terhadap belajar mengajar.  

b. Tujuan Pengelolaan Kelas 

 Menurut Mudasir  bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah : 

1) Mewujudkan situasi dan kondisi kelas,baik sebagai lingkungan belajar 

maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk 

mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 

2) Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya 

interaksi pembelajar. 

3) Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang 

mendukung dan memungkian siswa belajar sesuai dengan lingkungan 

sosial,emosional,dan intelektual siswa dalam kelas. 
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4) Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, 

ekonomi,budaya serta sifat-sifat individunya. 
12

 

  Selain dari tujuan di atas pengelolaan kelas juga mempunyai aspek-

aspek pengelolaan dalam pembelajaran yaitu untuk menciptakan dan 

memperhatikan lingkungan internal yang mendorong dan merealisasi 

potensi manusia dan memberi kemungkinan  kepada murid bekerja sama 

dalam kelompok kelas untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efesien 

dan efektif. 

c. Prinsip-prinsip Pengelolaan Kelas 

 Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan 

komponen keterampilan dalam mengelola kelas yaitu: 

1) Hangat dan Antusias 

  Hangat dan antusias diperlukan dalam proses pembelajaran. Guru 

yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias 

pada tugasnya atau pada aktifitasnya akan berhasil dalam 

mengimplementasikan pengelolaan kelas.  

2) Tantangan  

 Penggunaan kata-kata,tindakan,cara kerja,atau bahan-bahan yang 

menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga 

mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang.
13

 

 

 

                                                             
12

 Mudasir, Op. Cit, h. 16 
13
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3) Bervariasi  

 Penggunaan alat atau media,gaya mengajar guru,pola interaksi 

antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya 

gangguan,meningkatkan perhatiian siswa. Kevariasian ini merupakan 

kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari 

kejenuhan. 

4) Keluwesan  

 Keluwesan tingkah laku guru untuk mengubah strategi 

mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa 

serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif.keluwesan 

pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan 

siswa,tidak ada perhatian,tidak mengerjakan tugasdan sebagainya. 

5) Penekanan pada hal-hal yang positif 

 Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik,guru harus 

menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan 

perhatian pada hal-hal yang negative. Penekanan pada hal-hal yang 

positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa 

yang positif dari pada mengomeli tingkah laku yang negative.Penekanan 

tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan 

kesadaran guru untuk menghindari kesalahaan yang dapat mengganggu 

jalannya proses pembelajaran. 
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6) Penanaman Disiplin Diri 

 Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat 

mengembangkan disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya 

menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. 

Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut 

berdisiplin dalam segala hal.
14

 

d. Komponen-Komponen Pengelolaan Kelas 

  Ada beberapa komponen keterampilan mengelola yang dapat 

dikelompokkan menjadi dua macam yaitu: 

1) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal (bersifat preventif). 

2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar 

yang optimal. 

 Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan 

pemeliharaan kondisi belajar yang optimal yang terdiri dari keterampilan 

sikap tanggap, membagi perhatian,pemusatan perhatian kelompok. 

Keterampilan suka tanggap ini dapat dilakukan dengan cara memandang 

secara seksama, gerakan mendekat,memberi pertanyaan,dan memberi reaksi 

terhadap gangguan dan kekacauan. Yang termasuk ke dalam keterampilan 

memberi perhatian adalah visual dan verbal. Tetapi memberi 

tanda,penghentian jawaban,pengarahan dan petunjuk yang jelas, 
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penghentian penguatan,kelancaran dan percepatan,merupakan sub bagian 

dari ketrampilan pemusatan perhatian kelompok.
15

 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Kelas 

 Keberhasilan pengelolaan kelas dalam memberikan dukungan 

terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, dipengaruhi oleh berbagai faktor 

antara lain:
16

 

1) Lingkungan fisik  

 Lingkungan fisik untuk belajar mempunyai pengaruh penting 

terhadap hasil pembelajaran. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan 

memenuhi syarat minimal mendukung meningkatnya intensitas proses 

pembelajaran dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian 

tujuan pengajaran. Lingkungan fisik yang dimaksud adalah: 

a) Ruang tempat berlangsungnya proses pembelajaran 

b) Pengaturan tempat duduk 

c) Ventilasi dan pengaturan cahaya 

d) Pengaturan penyimpanan barang 

2) Kondisi sosio-emosional meliputi : 

a) Tipe kepemimpinan 

b) Sikap guru 

c) Suara guru 

d) Pembinaan hubungan baik 

3) Kondisi organisional meliputi : 

                                                             
 15

Ibid, h.9 
16

 Euis Karwati dan Doni Juni Priansa, 2014,  Manajemen Kelas, (Classroom 

Management), Bandung :Alfabeta, h.  28-32 
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a) Faktor internal peserta didik 

b) Faktor ektsernal peserta didik 

f. Hambatan Dalam Pengelolaan Kelas  

 Dalam pelaksanaan pengelolaan kelas akan ditemui berbagai faktor 

penghambat. Hambatan tersebut bisa datang dari guru sendiri, dan peserta 

didik, lingkungan keluarga ataupun karena faktor fasilitas. 

1) Faktor guru 

 Sudah dikatakan di atas bahwa guru pun bisa merupakan faktor 

penghambat dalam melaksanakan penciptaan suasana yang 

menguntungkan dalam proses belajar mengajar. Faktor penghambat yang 

datang dari gurudapat berupa hal-hal seperti di bawah ini: 

a) Tipe kepemimpinan guru 

b) Format belajar mengajar yang monoton 

c) Kepribadian guru 

d) Pengetahuan guru 

e) Pemahaman guru tentang peserta didik 

2) Faktor peserta didik  

 Faktor lain yang dapat merupakan hambatan dalam pengelolaan 

kelas adalah faktor peserta didik. Peserta didik dalam kelas dapat 

dianggap sebagai seorang individu dalam suatu masyarakat kecil yaitu 

kelas dan sekolah. Mereka harus tahu hak-hak nya sebagai bagian dari 

satu kesatuan masyarakat disamping mereka juga haus tahu akan 
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kewajbannya dan keharusan menghormati hak-hak orang lain dan teman-

teman sekelasnya. 

3) Fator keluarga 

 Tingkah laku peserta didik didalam kelas merupakna pencerminan 

keadaan keluarganya. Sikap otoriter orang tua akan tercer,in dari tingkah 

laku peserta didik yang agresif dan afatis. Di dalam kelas sering 

ditemukan ada peserta didik pengganggu dan pembuat ribut. Mereka itu 

biasanya berasal dari keluarga yang tidak utuh dan kacau. 

4) Faktor fasilitas 

 Faktor fasilitas merupakan penghambat dalam pengelolaan kelas. 

Faktor tersebut meliputi : 

a) Jumlah peserta didik dalam kelas 

b) Besar ruangan kelas 

c) Ketersediaan alat. 
17

 

g. Kegiatan Utama Dalam Pengelolaan Kelas   

Dalam pengelolaan kelas guru melakukan sebuah proses atau 

tahapan kegiatan yang dimulai merencanakan,melaksanakan dan 

mengevaluasi,sehingga apa yang dilakukan merupakan satu kesatuan yang 

utuh dan saling terkait. Kegiatan dalam pengelolaan kelas meliputi dua 

kegiatan yang secara garis besar terdiri dari: 
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1) Pengaturan peserta didik 

Peserta didik adalah orang yang melakukan aktivitas dan kegiatan 

dikelas yang ditempatkan sebagai objek dan arena perkembangan ilmu 

pengetahuan dan kesadaran manusia,maka peserta didik bergerak 

kemudian menduduki sebagai subjek. Artinya peserta didik bukan barang 

atau objek yang hanya dikenai akan tetapi juga merupakan objek yang 

memiliki pontensi dan pilihan untuk bergerak. Oleh karena itu 

pengaturan orang atau peserta didik adalah bagaimana mengatur dan 

menempatkan peserta didik dalam kelas sesuai dengan potensi intelektual 

dan perkembangan emosionalnya. 

2) Pengaturan fasilitas 

 Aktivitas yang dilakukan guru maupun peserta didik didalam kelas 

sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi fisik lingkungan kelas. Oleh 

karena itu, lingkungan fisik kelas berupa sarana dan prasarana harus 

dapat mendukung interaksi yang terjadi diruang kelas,sehingga 

harmonisasi kelas dapat berlangsung dengan baik, dari permulaan masa 

kegiatan belajar mengajar sampai akhir masa mengajar.
18

 

 Pengaturan peserta didik dan fasilitas kelas dapat dilihat dalam 

gambar dibawah ini: 
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2. Ketertiban Siswa 

a. Pengertian Ketertiban Siswa 

Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru 

mampu mengatur siswa  dan sarana pengajaran serta mengendalikannya 

dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Hubungan interpersonal yang baik antara guru dan siswa dan siswa 

dengan siswa merupakan syarat keberhasilan pengelolaan kelas.
19

 

Suatu pendekatan disiplin menekankan pencapaian tujuan. Hal ini 

mungkin dicapai dengan cara self disiplin, seperti menghormati 

kebenaran orang lain, mengembangkan kesadaran bertanggung jawab 

menyesuaikan tuntutan kepada bermacam-macam situasi, menentukan 

tugas-tugas yang harus dikerjakan.
20
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Ibid,  h. 97 
20

Ahmad Rohani,  Op. Cit, h. 143 

Kegiatan dalam 

pengelolaan kelas 

Pengaturan Peserta Didik 

( Kondisi emosional ) 

 Tingkah laku 

 Kedesiplinan 

 Minat/Perhatian 

 Gairah Belajar 

 Dinamika Kelompok 

Pengaturan Fasilitas 

(Kondisi Fisik ) 

 Ventilasi 

 Pencahayaan 

 Kenyamanan 

 Letak Duduk 

 Penempatan Peserta 
Didik 
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Disiplin timbul dari kebutuhan untuk mengembangkan 

keseimbangan antara apa yang ingin dilakukan oleh individu dan apa 

yang diinginkan individu dari orang lain sampai-sampai batas-batas 

tertentu dan memenuhi tuntutan orang lain dari dirinya sesuai dengan 

kemampuan yang dimiilkinya dan dari perkembangan yang lebih luas.
21

 

b. Tujuan Ketertiban Siswa 

 Disiplin  bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan 

kemerdekaan peserta didik akan tetapi sebaliknya ingin memberikan 

kemerdekaan yang lebih besar kepada peserta didik dalam batas-batas 

kemampuannya.
22

 Disekolah disiplin banyak digunakan untuk 

mengontrol tingkah laku peserta didik yang dikehendaki agar tugas di 

sekolah dapat berjalan dengan optimal. 

 Pembiasaan dengan disiplin disekolah akan mempunyai pengaruh 

positif bagi kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Pada 

mulanya memang disiplin dirasakan seabagai suatu aturan yang 

mengekang kebebasan peserta didik.
23

 

 Selain dari itu ada juga beberapa teknik yang harus diperhatikan 

oleh guru dalam membina kedesiplinan atau ketertiban didalam kelas 

yaitu: 

1) Teknik keteladanan guru 

 Di sini guru hendaknya memberi contoh teladan sikap dan 

prilaku yang baik kepada siswa. 
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2) Teknik bimbingan guru  

 Guru hendaknya senantiasa memberikan bimbingan dan 

penyuluhan untuk meningkatkan kedisiplinan para siswanya. 

3) Teknik pengawasan bersama 

 Disiplin yang baik mengandung pula kesadaran akan tujuan 

bersama, guru dan siswanya menerimanya sebagai pengendali, 

sehingga situasi kelas menjadi tertib.
24

 

 Maka untuk itu, untuk menjadikan agar kelas pengajaran itu 

tetap tertib, terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan maka diperlukan 

tata tertib yang tertulis.Dibawah ini penulis berikan contoh mengenai tata 

tertib kelas. 

1) Sebelum Pelajaran Dimulai 

a) Setelah lonceng berbunyi tanda pelajaran dimulai, peserta didik 

berbaris di depan kelas, kemudian guru mempersilakan mereka 

masuk kelas secara tertib 

b) Pelajaran pertama didahului dengan do’a pembukaan menurut 

agama atau kepercayaan masing-masing 

c) Peserta yang datang terlambat harus melaporkan diri terlebih 

dahulu kepada kepemimpinan sekolah sebelum mengikuti 

pelajaran 

d)  Guru hendak lah mengadakan pencatatan peserta didik yang hadir 

(presen), tak hadir (absen),dan yang datang terlambat 
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2) Selama pelajaran berlangsung 

a) Peserta didik Sebelum pelajaran dimulai diadakan do’a 

b) Peserta didik mengikuti pelajaran dengan seksama 

c) Peserta didik diperkenankan mengemukakan pendapat atau 

bertanya  tentang pelajaran yang diterangkan,bila tidak mengerti 

d) Peserta didik tidak diperbolehkan mengerjakan pekerjaan lain, 

selain pelajaran bersangkutan 

e) Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas tanpa seizin guru 

f) Bila ada sesuatu kepentingan, peserta didik diperbolehkan 

meninggalkan pelajaran (pulang) dengan seizin guru yang 

bersangkutan dan sepengetahuan pimpinan sekolah 

g) Peserta didik dilarang makan-makan atau meroko selama 

pelajaran berlangsung 

h) Peserta didik wajib ikut serta memelihara kebersihan dan 

ketertiban kelas 

i) Peserta didik harus bersikap sopan/hormat terhadap guru. 

3) Selama waktu istirahat 

a) Pada waktu istirahat,peserta didik tidak diperbolehkan tinggal 

didalam kelas 

b) Pada waktu istirahat peserta didik hendaklah memanfaatkannya 

untuk beristirahat  

c) Peserta didik tidak boleh meninggalkan lingkungan sekolah 

waktu istirahat, tanpa izin pimpinan sekolah 
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4) Sesudah pelajaran berakhir 

a) Sesudah pelajaran berakhir, hendaklah segera diadakan pergantian 

pelajaran berikutnya. 

b) Peserta didik hendaknya memberi hormat kepada guru 

yangakanmeninggalkan kelas  

c) Sebelum guru meninggalkan kelas,perlu ditanda-tangani daftar 

prestasi kelas 

d) Sesudah pelajaran terakhir diadakan do’a penutup dan kemudian 

baru diperbolehkan pulang sebelum pulang peserta didik harus 

meneliti tempatnya, agar tidak ada barang yang ketinggalan.
25

 

   Selain dari contoh di atas,  disini siswa juga harus mempunyai 

peranan dalam menciptakan suasana disiplin dalam kelas,  karena faktor 

utama adalah siswa sendiri dan siswa merupakan subjek dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu siswa harus mempunyai rasa tanggung 

jawab untuk turut serta mewujudkan disiplin kelasnya.  Kesadaran siswa 

dalam menaati aturan/tata tertib sangat diperlukan disekolah, sebab tanpa 

adanya kesadaran dari siswa itu sendiri,  apapun yang dilakukan tak akan 

menghasilkan apa-apa.  

b. Prinsip-prinsip tentang Ketertiban Siswa 

 Untuk itu menurut Mudasir ada beberapa prinsip-prinsip  yang 

harus diperhatikan oleh siswa dalam mewujudkan disiplin dalam kelas, 

antara lain: 
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1) Siswa hendaknya memilki kesadaran untuk mentaati/tata tertib 

sekolah, bukan karena rasa takut atau karena merasa terpaksa. 

2) Siswa jangan merasa diawasi oleh guru dalam melaksanakan disiplin, 

sebab apabila guru tidak mengawasinya, maka siswa akan berbuat 

seenaknya. 

3) Siswa hendaknya bertindak sebagai pengawas/pengontrol dirinya 

sendiri, tanpa harus diawasi oleh orang lain. 

4) Apabila suatu saat melakukan pelanggaran, maka siswa harus berjanji 

pada dirinya sendiri untuk tidak mengulanginya.
26

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketertiban Siswa 

 Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan 

beberapa factor yang mempengaruhi yakni yang berasal dari dalam diri 

orang yang belajar dan ada pula diluar dari dirinya. Dibawah ini 

dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu: 

1)  Faktor internal (yang berasal dari dalam dirinya) 

a) Kesehatan 

b) Intelegensi dan bakat 

c) Minat dan motivasi 

d) Cara belajar. 

2)  Faktor eksternal (orang berasal dari luar) 

a) Keluarga  

b) Sekolah 
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c) Masyarakat 

d) Lingkungan sekitar 
27

 

3. Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Ketertiban Siswa 

  Sebagaimana yang telah disebutkan Syaiful Bahri Djamarah bahwa 

pengelolaan kelas adalah  keterampilan guru menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan 

dalam proses interaksi edukatif (belajar-mengajar). Dengan kata lain 

kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang 

optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Termasuk dalam hal ini 

misalnya penghentian tingkah laku siswa yang menyelewengkan perhatian 

kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh 

anak didik, atau penetapan norma kelompok yang produktif.
28

 

  Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru dapat mempengaruhi 

tingkat kualitas pembelajaran dan ketertiban siswa dalam proses 

pembelajaran karna pengelolaan kelas benar-benar akan mengelola 

suasana kelas menjadi sebaik mungkin agar siswa menjadi nyaman dan 

senang selama mengikuti proses belajar mengajar. 
29

 

  Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas yang dilakukan 

oleh guru khusus nya guru Pendidikan Agama Islam  mempunyai 

pengaruh terhadap ketertiban siswa. Pengelolaan kelas yang efektif akan 
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melatih kemahiran seorang guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran. 

Apabila di dalam kelas atau dalam proses pembelajaran guru dapat dengan 

tegas menetapkan peraturan yang berlaku atau dengan mengurangi atau 

meniadakan tingkah laku siswa yang tidak di inginkan dan tidak sesuai 

dengan peraturan demi terciptanya pengelolaan kelas yang baik maka cara 

seperti itu akan dapat menumbuhkan rasa ketertiban dalam diri siswa. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan ini bertujuan untuk menghindari duplikasi 

penelitian dan untuk menunjukkan keaslian penelitian sehingga dapat 

dikatakan bahwa topik yang diteliti ini belum pernah di teliti oleh peneliti 

terdahulu. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. penelitian yang dilakukan oleh Rozi Safitri dengan judul “Pengaruh 

keterampilan guru dalam mengelola kelas terhadap sikap belajar siswa 

pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 02 

Pekanbaru”.  Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa 

tingkat pengaruh kedua variabel menunjukkan bahwa 0, 250 < 0, 468 > 

0, 325, artimya Haditerima dan H0 ditolak karena rxy >rt baik pada taraf 

signifikan 5% maupun 1%. Dengan demikian terdapat pengaruh yang 

signifikan antara keterampilan guru dalam mengelola kelas terhadap 

sikap belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah 02 Pekanbaru. 
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Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rozi Safitri adalah sama-sama meneliti 

tentang keterampilan guru dalam mengelola kelas. Sedangkan 

perbedaannya yaitu penulis meneliti ”kemampuan guru Pendidikan 

Agama Islam dalam mengelola kelas terhadap ketertiban siswa” dengan 

menggunakan dua variabel. Sedangkan saudari Rozi Safitri meneliti 

“Pengaruh keterampilan gurudalam mengelola kelas terhadap sikap 

belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah 02 Pekanbaru”. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alfida Yeni, Mahasiswa UIN Suska tahun 

2010, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam 

meneliti masalah Upaya Guru Dalam Pengelolaan Kelas di Mts Pondok 

Pesantren K.H Ahmad Dahlan Kecamatan Kuantan Singigi. Berdasarkan 

hasil penelitian bahwa pengelolaan kelas oleh guru  Pendidikan Agama 

Islam di MTs Pondok Pesantren K.HAhmad Dahlan Kecamatan Kuantan 

Tengah Kabupaten Kuantan Singigi dikategorikan “Kurang Baik” dengan 

persentase 45.7% atau berada pada persentase 40%-45%. 

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Alfida Yeni adalah sama-sama meneliti 

tentang keterampilan guru dalam mengelola kelas. Sedangkan 

perbedaannya yaitu penulis meneliti ”kemampuan guru Pendidikan 

Agama Islam dalam mengelola kelas terhadap ketertiban siswa” dengan 

menggunakan dua variabel. Sedangkan saudari Alfida Yeni meneliti 
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“Upaya Guru Dalam Pengelolaan Kelas di Mts Pondok Pesantren K.H 

Ahmad Dahlan Kecamatan Kuantan Singigi”. 

3. Penelitian yang dilakukan Bety Musita, mahasiswa uin suska tahun 2014, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Ekonomi meneliti 

masalah,  hubungan keterampilan Mengelola kelas Guru Ekonomi 

dengan Disiplin Siswa Tsanawiyah Pondok Pesantren Nurul Islam 

Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singigi. Berdasarkan hasil 

penelitian terbukti bahwa hubungan keterampilan mengelola kelas guru 

ekonomi dengan disiplin belajar siswa Tsanawiyah Pondok Pesantren 

Nurul Islam Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singigi 16.4% 

bisa dibilang berada pada presentase yang sangat rendah.   

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bety Musita adalah sama-sama meneliti 

tentang keterampilan guru dalam mengelola kelas. Sedangkan 

perbedaannya yaitu penulis meneliti ”kemampuan guru Pendidikan 

Agama Islam dalam mengelola kelas terhadap ketertiban siswa” dengan 

menggunakan dua variabel. Sedangkan saudari Bety Musita meneliti 

“hubungan keterampilan Mengelola kelas Guru Ekonomi dengan Disiplin 

Siswa”. 

C. Konsep Operasional 

  Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi kesalah 

pahaman dan sekaligus memudahkan proses penelitian. 
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1. Kemampuan Guru Dalam  pengelolaan kelas. 

  Dalam buku Mudasir telah dijelaskan bahwa Indikator- indikator 

mengenai kemampuan guru dalam mengelola kelas adalah sebagai berikut: 

a. Guru mengecek kehadiran siswa 

b. Guru menggunakan media dalam belajar Pendidikan Agama Islam 

c. Guru menyiapkan materi pendidikan agama islam 

d. Guru menanyakan / mengecek buku catatatan siswa 

e. Guru menata tempat duduk siswa 

f. Guru membagi kelompok belajar berdasarkan materi pendidikan 

agama islam 

g. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

h. Guru mengikut sertakan seluruh siswa dalam belajar 

i. Guru memusatkan perhatian siswa dengan pertanyaan 

j. Guru membina hubungan baik dengan siswa 

k. Guru mengatur tingkah laku siswa yang kurang baik 

l. Guru mengurangi perilaku buruk siswa dengan hukuman 

m. Guru memindahkan tempat duduk siswa yang rebut kelas 

n. Guru menghilangkan ketegangan belajar dengan sedikit humor 

o. Guru memberikan pujian kepada siswa 

 

2. Ketertiban Siswa 

Adapun indikator-indikator mengenai ketertiban siswa menurut teori 

mudasir adalah sebagai berikut: 

a. Peserta didik harus berbaris di depan kelas 

b. Peserta didik harus berdo’a sebelum pelajaran di mulai 

c. Peserta didik memberikan penghormatan kepada guru  

d. Peserta didik sebelum memulai pelajaran harus menata tempat duduk 

siswa 
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e. Peserta didik menata alat praga yang ada di dalam kelas 

f.    Peserta didik harus fokus dalam menerima pelajaran 

g. Peserta didik tidak di benarkan keluar masuk kelas 

h. Peserta didik harus meninggalkan ruangan ketika jam istirahat 

i.    Peserta didik harus belajar dengan sungguh-sungguh 

j.    Peserta didik yang datang terlambat harus melaporkan diri terlebih 

dahulu kepada pimpinan sekolah atau guru piket sebelum mengikuti 

pelajaran 

k. Peserta didik tidak dibenarkan untuk berbicara dengan temannya pada 

saat proses belajar berlangsung 

l.    Peserta didik diperkenankan mengemukakan pendapat atau pertanyaan 

tentang pelajaran yang kurang mengerti 

m. Peserta didi harus bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas 

n. Peserta didik tidak dibenarkan memainkan alat elektronik pada saat 

proses pembelajaran berlangsung 

o. Peserta didik tidak dibenarkan makan didalam kelas
30

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

a. Kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengelola kelas 

berbeda-beda antara guru satu dengan guru lainnya. 

b. Ketertiban siswa bervariasi. 
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c. Ada kecendrungan ketertiban siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam turut dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam 

mengelola kelas. 

2. Hipotesa 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan kemampuan guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap ketertiban siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 

1 Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan kemampuan Guru Pendidikan 

Agama Islam mengelola kelas terhadap ketertiban siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten 

Kampar 


